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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5242758370
Adres pocztowy: ul. Mehoffera 72/74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-131
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ludwiszewska
E-mail: przetargi@scol.warszawa.pl
Tel.: +22 8110688-271
Faks: +22 8111864
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.scol.warszawa.pl/przetargi

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w
Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie”
Numer referencyjny: ZP/02/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem
zamawianych ilości zawarty jest w załączniku nr 2.1–2.6 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały opatrunkowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA – apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem
zamawianych ilości zawarty jest w załączniku nr 2.1 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej;poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową o dofinansowanie nr RPMA
09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu:Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rękawice medyczne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA – apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem
zamawianych ilości zawarty jest w załączniku nr 2.2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej;poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową o dofinansowanie nr RPMA
09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu:Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Srzęt medyczny jednorazowego użytku
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA – apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem
zamawianych ilości zawarty jest w załączniku nr 2.3 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej;poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową o dofinansowanie nr RPMA
09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu:Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Produkty farmaceutyczne
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA – apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem
zamawianych ilości zawarty jest w załączniku nr 2.4 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej;poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową o dofinansowanie nr RPMA
09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu:Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyny infuzyjne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA – apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem
zamawianych ilości zawarty jest w załączniku nr 2.5 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej;poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową o dofinansowanie nr RPMA
09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu:Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Środki dezynfekcyjne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZOL ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA – apteka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA. Szczegółowy zakres i opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia ze wskazaniem
zamawianych ilości zawarty jest w załączniku nr 2.6 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej;poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową o dofinansowanie nr RPMA
09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu:Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
oraz
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
— Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży produktów leczniczych, jeżeli przedłoży kopię
aktualnego i ważnego zezwolenia – decyzji administracyjnej na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w
trybie art. 74 ustawy z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
— Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
— Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określono w załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/04/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 12:30

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74,
03-131 Warszawa, POLSKA;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74,
03-131 Warszawa, POLSKA jest Katarzyna Bieniek.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Zakup i dostawa artykułów spożywczych do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym
Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie” znak sprawy: ZP/63/2019;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej
wymienione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie, skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec czynności Zamawiającego wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji Zamawiającemu stanowiącej podstawę do wniesienia jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób określony w
art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku odwołania
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ,
3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia – w przypadku odwołania wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.
6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenia zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.: +48 22587801
Faks: +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2020
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